Aantal activiteiten in het kader van jongerendebatten Nederland (Brabant) op een rij
1. Het Provinciaal Jeugddebat
Met het Provinciaal Jeugddebat richt de Nationale Jongeren Raad (NJR) zich op jongeren met een
belangstelling voor politiek. Jaarlijks vinden Provinciale Jeugddebatten plaats die dienen als
voorronde voor het Nationale Debat met de Tweede Kamer. Het doel is om geïnteresseerde jongeren
tussen 12 en 18 jaar kennis te laten maken met debatvaardigheden en presentatietechnieken.
De werkwijze
De jongeren geven zich individueel op en worden in groepen (fracties) opgedeeld. Naast landelijke
onderwerpen, leveren wij als provincie vier (beleids)onderwerpen aan, die de jongeren raken. ‘s
Ochtends maken de jongeren een voorstel en ‘s middags gaan zij met Statenleden in debat. De
geselecteerde winnaars nemen deel aan het Nationale Jeugddebat in de Tweede Kamer. Voor meer
informatie: www.jeugddebat.nl/.
De provincie Noord-Brabant ondersteunt
jongerenparticipatietraject van Provinciale Staten.
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2. De debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’
De debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’ van de VARA richt zich op scholieren van
middelbare scholen. Het doel is om scholieren van 12 t/m 18 jaar van VMBO, HAVO, VWO en de
laagste klassen van het MBO in groepsverband kennis te laten maken met de politiek en het debatteren
in fracties. Jaarlijks doen circa 200 middelbare scholen mee, waarvan gemiddeld 20 uit Brabant.
De werkwijze
Scholen stellen teams samen van tien debaters die in het provinciehuis tegen elkaar uitkomen. Wij als
provincie leveren enkele op de jeugd toegespitste stellingen aan. Provinciale Statenleden kunnen de
stellingen per filmpje inleiden of zitting nemen in de jury, die één winnend schoolteam aanwijst. De
winnaars komen tegen elkaar uit in een landelijke finale die wordt uitgezonden op nationale tv. Zie
voor meer informatie: http://ownhlagerhuis.nl/
De provincie Noord-Brabant ondersteunt Op
jongerenparticipatietraject van Provinciale Staten.
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3. Het Model European Parliament (MEP)
MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP
jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met
het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de
rol van ‘Europarlementariers’ maken de jongeren kennis met het complexe proces van Europese
besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende
lidstaten.
De werkwijze
In Nederland kent het MEP vier verschillende niveaus: school, provinciaal, nationaal en internationaal.
Op school en provinciaal niveau gaan ruim 2000 scholieren uit de hoogste klassen havo/vwo,
afkomstig van meer dan 120 scholen gespreid over heel Nederland, met elkaar in discussie tijdens de
schoolconferenties i en provinciale conferenties. Tijdens de provinciale conferenties worden delegaties
geselecteerd die de provincie tijdens de nationale conferentie zullen vertegenwoordigen. Aan het einde

van dit nationale onderdeel wordt de delegatie bekendgemaakt die de Nederlandse belangen tijdens
één van de internationale conferenties zal behartigen.
Tijdens de verschillende MEP-onderdelen wordt de werkwijze van het Europees Parlement
gehanteerd. In parlementaire commissies stellen de jonge Europarlementariërs gezamenlijk resoluties
op, waarin ze meerdere oplossingen aandragen voor het aan hen toegewezen vraagstuk. Tijdens de
Algemene Vergadering worden de resoluties verdedigd en wordt tot slot door alle deelnemers via een
stemming bepaald of de resolutie is aangenomen of afgewezen. Tijdens het MEP staat overigens niet
de winst van een aangenomen resolutie centraal, maar de ervaring, het bewustzijn en de samenwerking
onderling.
Iedere bij het MEP aangesloten school zendt een delegatie van leerlingen naar de MEP-conferentie in
de eigen provincie. Tijdens deze conferenties wordt in iedere provincie op een zelfde manier het
Europees Parlement nagebootst. Vervolgens worden de beste deelnemers geselecteerd voor de
provinciale delegatie die de provincie zal vertegenwoordigen op nationaal niveau.
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het MEP vanuit Internationale Zaken.

